Política de uniforme da Roxbury Prep
A escola impõe um código de vestimenta para criar um senso de comunidade e garantir que os
alunos se concentrem no aprendizado em vez de no que vestir.Não são permitidos roupas e
acessórios que possam causar perturbação ou desordem ou que não estejam em conformidade
com os padrões de saúde, segurança e limpeza.As violações do código de vestimenta podem
resultar em consequências disciplinares de acordo com o Código de conduta.
As roupas usadas pelos alunos da Roxbury Preparatory Charter School devem enfatizar o fato de
que a escola é tanto uma comunidade quanto um local de trabalho.Os alunos devem se vestir de
uma maneira que expresse sua participação na comunidade e que se adapte aos padrões de um
local de trabalho.Seu traje deve ser limpo e arrumado e deve sempre estar de acordo com o
uniforme da Roxbury Prep.
Requisitos dos uniformes da RPDC
 A Roxbury Prep determinou camisa polo azul marinho (mangas curtas ou longas)
 Calça azul marinho ou cáqui
 Tênis pretos ou sapatos sociais pretos ou marrons.
 Cinto de cor sólida.
 Opcional: A Roxbury Prep lançou um cardigã marinho ou um pulôver.
Diretrizes de roupas de inverno
 As botas de neve podem ser usadas na ida à escola, mas não podem ser usadas
durante o dia letivo.Os alunos devem vestir sapatos sociais ou tênis quando chegarem
em seu aconselhamento.
 Todos os moletons, jaquetas e suéteres devem ser trocados quando os alunos entrarem
no prédio.
 Os alunos podem usar uma camisa azul marinho sólida de mangas compridas, branca
ou preta por baixo da camisa polo da Roxbury Prep.
Diretrizes para climas mais quentes
 A Roxbury Prep determinou camisa polo azul marinho (mangas curtas ou longas)
 Calças azul marinho ou cáqui/saia azul marinho ou cáqui ou até o joelho ou tornozelo.
Shorts não são permitidos.
Todos os itens do uniforme estão disponíveis para compra na L&M Bargain Store e on-line na
French Toast.
Na loja:On-line:
L&M Bargain Store
640 American Legion Highway
Roslindale, MA 02131
617-979-0012

French Toast: https://bit.ly/34Qn1y1

Agradecemos sua ajuda para garantir que os alunos usem uniforme completo todos os dias
letivos! Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, ligue para nosso escritório central em 617858-2300 ou envie um e-mail paramo@roxburyprep.org.

Expectativas para os uniformes






Polo azul marinho da marca Roxbury Prep (mangas curtas ou compridas) dentro das
calças.
Calça/saia azul marinho ou cáqui (na altura do tornozelo ou do joelho)
Cinto de qualquer cor
Tênis pretos ou sapatos sociais pretos ou marrons
Opcional: Suéter azul marinho da marca Roxbury Prep (cardigã ou pulôver)

